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“Los tratados de libre comercio son como un juego de      

ajedrez, se tiene que conocer las piezas y la estrategia”   

SERCAA DCE  

Presentació del programa 
 
Us presentem el Programa de Gestió de Comerç Exterior (en endavant PGCE) d’ESEC Centre 

Formació, una nova proposta formativa integral que pretén donar una visió integradora i eminentment 
pràctica sobre la gestió administrativa i financera del comerç internacional. 
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Objectius 
 

EL PGCE planteja com a objectius fonamentals: 

 

Adquirir una visió clara sobre els fluxos d’importació i exportació de mercaderies 
 
Identificar els agents que intervenen en cadascun dels procediments. 
 
Conèixer les obligacions de l’exportador i l’importador en les transaccions pactades en termes 
comercials. 

 

 

 

 

 

 

Participants 
 

El PGCE està dirigit a: 

 

      

 

Directors comercials i d’exportació. 

 

Personal dels departaments d’exportació. 

 

Comercials. 

 

Administratius. 

 

Qualsevol professional que tingui interès en els aspectes documentals de les importacions i 

les exportacions. 

1. 

2. 

3. 

1 

PGCE 

Gerents de Pimes exportadors. 
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Continguts del programa 

 
El programa té una durada 39 hores segons la següent distribució: 

1. La compravenda internacional (2 dies) 
 Els documents i el pas de la mercaderia per la duana. 
Concepte i gestió dels Incoterms. 
Gestió del riscs associats a la compravenda (pràctica). 

 
2. El transport internacional (1 dia) 

 Els documents de Transport. 
 L’assegurança del risc de pèrdua o danys associats al transport. 
 Reclamacions a les companyies transportistes i asseguradores. 
 

3. Gestió dels conflictes relacionats amb la compravenda internacional (1 dia) 
 Reclamacions per retard en el lliurament de la mercaderia. 
 Reclamacions per defectes en les mercaderies. 
 Reclamacions per retard del pagament. 
  Reclamacions per infracció de drets de marca, signes distintius i altres de propietat industrial i 

intel·lectual. 
 
4. Medis de pagament (3 dies) 

  Control de canvis i medis de pagament simples. 
  Mitjans de pagament documentats. 

 
5. Fiscalitat i estadístiques dels intercanvis de mercaderies i serveis (2 dies) 

 En el trànsit intracomunitari: Intrastat i IVA. 
 En el trànsit exterior: DUA i IVA. 
 Operacions triangulars : Intracomunitàries i exteriors: IVA i llibre registre. 
 

6. L'aduana I (1 dia) 
 La classificació aranzelària de les mercaderies. 
 L’origen de les mercaderies. 
 Règims comercials i règims especials. 
 

7. L'aduana II (2 dies) 
 El valor a l'aduana i la base imposable del IVA. 
 Els drets antidumping i anti subvenció. 
 Règims econòmics duaners. 

 
 

Al  finalitzar el curs, es realitzarà un  

control d’avaluació de coneixements 

PGCE 
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Professorat 

VANESSA SÁNCHEZ 
 

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb un 
postgrau per l’Escola de Pràctica Jurídica de Terrassa i un curs sobre Dret de la 
Competència, la Competència Deslleial i Publicitat (ICAB). La Vanessa és especialista 
en propietat intel·lectual, dret de marques, dret de l’enteniment i de la imatge, 
dret penal, dret de danys i dret animal. Ha desenvolupat la seva experiència 
professional en el despatx Mireia Serra Advocats des de l’any 2010. També compta 
amb experiència en formació com a professora de classes pràctiques i en anglès 
dels seminaris que organitza al despatx cada curs. 

ELISABETH TAPIA 
 

És tècnica en comerç internacional amb un cicle formatiu de Grau Superior de 
Comerç Internacional i un graduat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) 
És especialista en comerç exterior i compta amb un ampli ventall d’experiència 
professional al Despatx Mireia Serra des de l’any 2007. També posseeix experiència 
en l’àmbit de la docència en els seminaris que organitza el despatx cada curs. 

MIREIA SERRA 
 

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb una 
diplomatura en comerç exterior per la Universitat Politècnica de Madrid. És 
especialista en Dret Mercantil i Dret Internacional i compta amb una llarga 
experiència als serveis centrals de la Divisió Internacional del Banc de Sabadell, a 
l’empresa d’aduanes, transport i consultoria, Monexport. La Mireia és co-titular de 
SB Consultors Associats i exercici de l’advocacia en el camp mercantil i 
internacional, i fins a l’actualitat és la titular del despatx Mireia Serra Advocats. 

JUDITH SERRA 
 

És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Mediadora Civil i Mercantil. 
Ha realitzat un curs d’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i un per la ICAB en Dret 
Comunitari. És especialista en Dret Civil, Mediació i Dret de danys.  
La Judit té àmplia experiència en el seu propi despatx des de l’any 1985 i també al 
Despatx Mireia Serra Advocats des de l’any 1998. També compta amb experiència 
en l’àmbit formatiu com a docent del Curs de dret per a majors de 25 anys al 
Centre Aula Vic des de fa 15 anys i com als seminaris que organitza el despatx cada 
curs. 

PGCE 



 

 6 

Calendari 

Maig 2016 

Dll Dm Dx Dj Dv Dss Dg 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Juny 2016  

Dll Dm Dx Dj Dv Dss Dg 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Hores: 39 h      Modalitat: Presencial.  
Durada: 2 de maig de 2016 al 20 de juny de 2016. 
Lloc: ESEC Centre Formació (c/Concepció, 40) Sabadell  
Preu :  550€  Les empreses poden recuperar 507 € del crèdit bonificable. 
Autònoms i aturats: 467,50 € 

 

INSCRIPCIÓ  

Preu i Condicions 

On som? 

Més informació:  

Sra. Rosa Subirana, Tel. 93 727 27 27 - esec@esec.cat 

C/Concepció, 40 Sabadell (Barcelona) 

PGCE 

         Jornada de 3 hores Horari: de 17h a 20h 

http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1985

